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Стефан Каров
Стефанов

ГЕРБ, 52 г., мениджър
“ПАПАС ОЛИО”, же-
нен, 2 деца, втори мандат.

Стефан Стоянов
Павлов

ГЕРБ, 41 г., спец.стоп.
у-е, бизнесмен, женен,
2 деца, втори мандат.

Христо  Николов
Христов

ГЕРБ, 47 г., ср. обр.,
предприемач, женен, 1
дете, първи мандат.

Виктор Лучиянов
Митраков

ГЕРБ, 37 г., спец.ико-
номика, бизнесмен, не-
семеен, първи мандат.

Росица Василева
Пенева

ГЕРБ, 45 г., инженер-
химик, омъжена, 1 дете,
първи мандат.

Силвия Атанасова
Тодорова

ГЕРБ, 43 г., техн. сек-
ретар, ср.обр., омъже-
на, 2 деца, първи мандат.

Урал Джевджетов
Бекиров

ДПС, 50 г., спец. вътр.
болести и обща мед.,
неженен, трети мандат.

Бедри Кемалов
Мустафов

ДПС, 55 г., стр. предпр.,
ср. спец. обр., женен, 1
дете, трети мандат.

Ерджан Хюсеин
Тургут

ДПС, 50 г., историк,
спец. соц. д-сти, женен,
2 деца, трети мандат.

Исмаил Ахмед
Исмаил

ДПС, 42 г., спец. ел.
монтьор, женен, 1 дете,
първи мандат.

Сияна Атанасова
Фудулова

БСП, 42 г., агроном,
икономист, банкер,  не-
омъжена, първи мандат.

Атанас Жечев
Георгиев

БСП, 38 г., арендатор,
спец. ядр. физика, же-
нен, 2 деца, втори мандат .

Иванка Георгиева
Бързакова

БСП, 46 г., спец. пре-
дуч. педагогика и публ.
адм., омъжена, 2 деца.

Христо Петров
Христов

БСП, 34 г., инженер-
енергетик, женен, 1 дете,
първи мандат.

Красимир Трифонов

Кунев
ВМРО, 46 г., лесовъд,

директор на ЛРС, же-
нен, 1 дете, първи мандат.

Атанас Илиев
Атанасов

ВМРО, 44 г., охр. дей-
ност,  „Албена” СОД, не-
женен, първи мандат.

Красимир Ангелов
Михайлов

„Зел. партия”, 55 г.,
икономист, женен, 2 де-
ца, втори мандат.

Веселин Георгиев
Николов

„Зел. партия”, 54 г.,
стр. инж. Албена АД,
женен, 2 деца, втори мандат .

Маргарита Калинова

Вичева
СДС, 49 г., спец. вътр.

болести и ендокр., нео-
мъжена, четвърти мандат.

Стефан Панайотов

Диков
СДС, 61 г., ср. обр., ре-

сторантьор, женен, 2 де-
ца, втори мандат.

Николай Марков
Аркалиев

СДС, 49 г., ср. обр., ох-
ранител в „Албена”АД,
женен, 2 деца.
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Когато на 17 май т.г.

Църквата канонизира за
светци героите на Батак,
ръководството на клуб
„Здраве” запланува ек-
скурзия през есента в
Западни Родопи. Всеки
от нас искаше да запали
свещ в памет на тези мъ-
ченици. Та нали Батак е
светинята на България!

Отшумяха празници-
те и фестивалите в нача-
лото на октомври и на
13 поехме на път. Заре-
дени бяхме с позитивно
настроение, родолюбие
и голямо желание. Есен-
та ни предлагаше краси-
вите си багри, слънцето
ни се усмихваше ласка-
во. Гордата и величест-
вена Родопа планина ни
посрещаше с топла пре-
гръдка. Настанихме се в
уютен и уникален хотел
в центъра на града и ве-
днага излязохме на пло-
щада, просторен, блес-
тящ от чистота, наситен
с възрожденски дух и
много, много паметни-
ци и паметни плочи. Ве-
днага ни впечатли голе-
мият бял кръст на хъл-
ма и трите символа до

него – на априлци, на ан-
тонивановци и символа
на свободата. Гледката е
величествена и красива.

С голямо вълнение се
отправихме към църква-
та „Св.Неделя”. Прекра-
чиш ли прага на тази
светиня, ще ти настръх-
не косата, а в гърлото ти
ще застане буца. Първо-
то нещо, което те кара
да онемееш е кървави-
ят дръвник и секирата от
едната страна, а от дру-
гата – кладенецът, изро-
вен с нокти от злочести-
те майки да намерят ка-
пка вода за умиращите
си чеда. Тук те грабва
стихотворението на Ва-
зов „Възпоменание за
Батак”: „От Батак съм,
чичо, ти знаеш ли Ба-
так?...” Не можеш да
продължиш, докато не
го прочетеш. Потреса-
ващо! А в костницата
има толкова много дет-
ски черепи, по стените
на черквата кървави пе-
тна! Всеки от нас си пре-
дстави страшната карти-
на. Баташкото клане и
саможертвата на бата-
чани са главната причи-

на светът да узнае за Бъл-
гария и нейното тегло.

На другия ден разгле-
дахме Историческия
музей, който специално
за нас отвори по-рано.
Много ни впечатли бе-

седата, която изслушах-
ме, много от нас се
просълзиха. На голяма-
та стена са изписани
имената на всички жер-
тви – около 2 000 души.

Разгледахме и новата
църква „Успение Бого-
родично” – много голя-
ма, богато с много сте-

нописи. Впечатли и Ба-
линовата къща с Етног-
рафския музей, богат и
добре уреден. Батак е
малък град, но има 10
църкви и манастири, а
хората са добри и гос-

топриемни. Усещането
в този град е неповтори-
мо. Дълбок поклон!

Екскурзията ни беше
3 дни. Посетихме много
интересни места, насла-
дихме се на божествена
красива природа. Ако
някой не е бил на яз.До-
спат и Триградското

ждрело, нека ги посети.
Гледката е омайваща,
изпълва те с красота, ве-
личие и гордост, а който
има кураж, нека влезе и
в пещерата „Дяволското
гърло”. В нея се намира

най-големият подземен
водопад на Балканите,
пещерата дава начало
на различни легенди от
времето на траките.
Именно тук Орфей се
спуска в подземното
царство на Хадес, за да
спаси любимата си Ев-
ридика. Изживяването е

изумително!
Втората ни нощувка

беше в Пампорово, в хо-
тела на олимпийската
ни шампионка Екатери-
на Дафовска. Докосна-
хме се до всички отли-
чия на обаятелната и
скромна българска
спортистка. Тя и мъжът
и ни посрещнаха много
мило и сърдечно. Удо-
волствието ни беше още
по-голямо, когато сут-
ринта видяхме Пампо-
рово в една бяла зимна
приказка. Беше като
красив сън, просто да не
си тръгнеш.

Посетихме и град
Пловдив. Старият град
ни посрещна с много
слънце, уютен и красив,

наситен с възрожденски
дух, грабна ни със своя-
та прелест и очарова-
ние. Разгледахме две
възрожденски къщи,
две църкви, етнографс-
ки музей и художестве-
на изложба. Благодарим
ти, Господи, че ни дари
с такова хубаво време.
Изживяхме неповтори-
ми мигове.

Благодарим на Об-
щинска администрация,
която ни осигури тран-
спорта. Благодарим на
шофьора Исмет от фир-
ма „Ен Тур”, който ни
върна живи и здрави, бе-
ше добър професиона-
лист, вежлив и толеран-
тен с всички нас.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Изглед от Триградското ждрело




